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ABSTRAK 

 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

RENTAL MOBIL LINTANG FLASH 

BERBASIS WEB 

 
 

Oleh  : Sulchan Setiadi 

Pembimbing : 1. Nugroho Agung P, ST., M.Kom 

 2. R Arri Widyanto, S.Kom., MT 

 

Perkembangan teknologi informasi  pada masa kini telah memiliki  peran  penting 

didalam sebuah organisasi maupun badan usaha. Dalam dunia transportasi 

khususnya dalam usaha rental mobil, keberadaan komputer akan menjadi lebih 

bermanfaat untuk pengolahan data. Perannya  tidak  hanya  sebagai otomatisasi  

sistem, tetapi juga mempercepat akses terhadap informasi, meningkatkan 

keakuratan, efektifitas dan  kelengkapan  informasi. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menghasilkan suatu sistem informasi berbasis web yang membahas 

pengelolaan data penyewaan, data mobil, data pelanggan, data pengembalian dan 

transaksi penyewaan di Rental Mobil Lintang Flash. Sistem ini dirancang dengan 

mengaplikasikan program tersebut menggunakan localhost dari server apache 

pada XAMPP. Pembuatan format database yang akan digunakan adalah Sql 

sedangkan editor untuk membuat database menggunakan fitur phpMyAdmin dari 

XAMPP. Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 

penyewaan rental mobil yang meliputi pengelolaan data sewa, data mobil, data 

pelanggan, pengembalian mobil pada bagian operator. Sehingga dengan adanya 

system informasi penyewaan mobil ini dapat mempermudah pemilik rental mobil 

dalam pengecekan penyewaan data sewa dan membantu dalam penyimpanan dan 

pengolahan data penyewa. 

Kata kunci : Sistem Informasi, Rental Mobil, Web 
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ABSTRACT 

 

INFORMATION SYSTEM 

CAR RENTAL LINTANG FLASH 

WEB BASED 
 

By  : Sulchan Setiadi              

Preceptor : 1. Nugroho Agung P, ST., M.Kom 

 2. R Arri Widyanto, S.Kom., MT  

 

Developments in information technology today has had an important role in an 

organization or business entity. In the world of transport, especially in the car 

rental business, where the computer will be more useful for data processing. Its 

role not only as an automation system, but also speed up access to information, 

increasing the accuracy, effectiveness and completeness of the information. The 

purpose of this study is to provide a web based information system that addresses 

data management rental, car data, customer data, the data returns and rental 

transactions in the Car Rental Lintang Flash. The system is designed to apply the 

program of using localhost apache server in XAMPP. Making the database format 

that will be used is Sql while the editor to create a database using phpMyAdmin 

feature of XAMPP. The results of the design of this system is to produce a car 

rental rental information system that includes data management rental, car data, 

customer data, return the car at the operator. So with the car rental information 

system can facilitate car rental owner in checking the rental and leasing of data 

helps in storing and processing data tenants. 

Keywords: Information Systems, Car Rental, Web 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Sejalan dengan kemajuan tersebut kebutuhan 

masyarakat akan kemudahan akses pada sesuatu cenderung meningkat, baik 

dari faktor pelayanan yang mencakup kecepatan, kerapian, keakuratan dan 

ketelitian maupun segala kemudahan lainnya. 

Dalam dunia transportasi keberadaan komputer akan menjadi lebih 

bermanfaat untuk pengolahan data. Rental mobil merupakan penyedia  

layanan jasa transportasi kepada masyarakat. Pelanggan merupakan 

komponen penting sebagai pengguna layanan jasa rental mobil, dimana  

pelanggan selalu berharap untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Oleh sebab  

itu evaluasi dan pengembangan dilakukan agar pelayanan lebih optimal  salah  

satu upaya yang dilakukan dengan membangun sistem  informasi  manajemen  

yang  terkomputerisasi agar nantinya diperoleh kelancaran, kemudahan dalam 

pelayanan dan data dapat terorganisir dengan baik. Sistem yang  

terkomputerisasi akan membantu proses sewa–menyewa mobil berjalan  

lancar. Jika sebelumnya terjadi  masalah  seperti  kehilangan  data  pelanggan,  

service antar mobil telat, tidak tepat waktu pengembalian mobil, dll maka  

dengan sistem yang baru semua masalah tersebut dapat teratasi sehingga  

meminimalisir kesalahan. Dalam dunia transportasi, jenis usaha rental  mobil  

merupakan jenis usaha  yang  cukup  berkembang  saat ini, khususnya di kota 

Magelang sebagai kota pariwisata yang  memikat  banyak  wisatawan  baik  

domestik maupun mancanegara. Cukup banyak dari mereka yang  

menggunakan  jasa  rental  mobil  sebagai  alternatif  transportasinya,  karena  

dianggap  lebih  efisien  dan  leluasa.   

Rental mobil Lintang Flash  adalah  suatu  bentuk  wirausaha  milik  

perseorangan yang menyediakan produk jasa  pelayanan penyewaan mobil  

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan  transportasi setiap 

harinya. Rental mobil Lintang Flash  didirikan  oleh  bapak  Aris  pada  tahun  
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2009 yang terletak di jalan Mayjend Sutoyo No.4 Kauman, Magelang.  

Adapun  tujuan  didirikan  nya  Rental mobil Lintang Flash  ini  adalah  untuk 

membuka lapangan pekerjaan baru, mengembangkan dan membangun 

potensi dan mempermudah masyarakat melakukan kegiatan tanpa  

memikirkan repotnya menyewa mobil. Rental mobil Lintang Flash ini  

menyediakan  jasa  pelayanan penyewaan  Mobil  guna  untuk  memenuhi  

kebutuhan  transportasi  dengan  segala macam jenis mobil sesuai dengan 

permintaan. 

Dalam  perjalanannya, rental mobil ini mengalami perkembangan  yang  

cukup  signifikan  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  pelanggan  dan  

bertambahnya  investor. Namun dalam proses bisnisnya, perusahaan  ini  

masih memiliki banyak kendala mulai dari proses transaksi, penyimpanan, 

pecatatan data yang masih ditulis tangan,  padahal  sistem  manual  kurang 

efektif dan kurang efisien, sampai pada hal – hal yang berhubungan dengan  

pemesanan yang tidak valid. 

B. Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang yang ada maka perumusan masalah yang 

diambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana membuat sistem informasi yang 

dapat membantu dalam proses transaksi, pencatatan, penyimpanan data serta 

proses perhitungan biaya penyewaan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu membuat sistem 

informasi penyewaan mobil untuk membantu dalam proses transaksi, 

pencatatan, penyimpanan data serta proses perhitungan biaya penyewaan 

secara terkomputerisasi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sistem informasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna dari 

pihak rental mobil Lintang Flash yaitu dapat membantu menginputkan dan 

menyimpan data secara terkomputerisasi untuk menghindari resiko kesalahan 

maupun kehilangan data–data dan membantu dalam proses perhitungan 

transaksi penyewaan mobil sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan 

terhadap pelanggan serta membantu bagi karyawan dalam proses pembuatan 

laporan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Yang Relevan 

1. Agus Supriyanto, 2011, Sistem Informasi Rental Mobil Online, Jurusan 

Teknik Informatika, Universitas Bhayangkara Surabaya. Sistem informasi 

rental mobil onlineuntuk penyewaan mobil serta akses informasi secara 

online sehingga proses rental mobil seperti jenis mobil apa saja yang 

tersedia, form untuk mengisi data diri penyewa mobil, dapat diakses 

dimana saja dan kapan saja sehingga lebih efisien. Bahasa pemrograman 

yang digunakan PHP dan MySQL. 

2. Achmad Faisal, 2010, Sistem Administrasi Usaha Rental Mobil Pada Unit 

Usaha Rental Mobil Arlinta Surabaya, Jurusan Sistem Informasi, 

Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Menghasilkan sistem 

informasi yang mampu mengolah data, mempermudah proses transaksi dan 

mempermudah dalam pembuatan laporan transaksi penyewaan. Pembuatan 

program menggunakan Dreamweaver 8. 

3. Santi Mahardika, 2011, Aplikasi Penyewaan Kendaraan Pada Rental Mobil 

Sinar Baru Dengan Borland Delphi 7.0, Jurusan Sistem Informasi, 

Universitas Gunadarma, Penggunaan peogram aplikasi Borland Delphi 7.0 

dapat memberikan hasil yang cepat dan tepat dalam pengolahan data 

penyewa, aman dalam penyimpanan data, adanya laporan data sewa 

kendaraan dan faktur sewa kendaraan kepada penyewa.  

Setelah melihat hasil dari ketiga penelitian diatas terdapat beberapa 

kelebihan sistem yang akan dibuat saat ini dibandingkan dengan sistem–

sistem yang telah disebutkan di atas diantaranya yaitu lebih mudah dalam 

hal penginputan dan penyimpanan semua data transaksi, memberikan 

kemudahan dalam pembuatan laporan, selain itu tampilan sistem informasi 

ini juga lebih sederhana dan menarik bagi  operator untuk mengoperasikan 

sistem yang baru ini. 
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B. Penjelasan Secara Teoritis Masing – Masing Variabel 

Penelitian 

1. Pengertian Sistem  

Sistem adalah bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi 

bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Secara garis besar 

ada dua kelompok pendekatan sistem, yaitu pendekatan sistem yang lebih 

menekankan pada elemen-elemen atau kelompoknya didefinisikan sebagai 

Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu aturan tertentu. (Wahyudi, 2003). Sistem juga 

merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada 

dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum 

misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa 

elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga 

membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya 

yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut. Kata "sistem" banyak sekali 

digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun 

dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak 

bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang 

paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki 

hubungan di antara mereka. 

2. Pengertian Informasi  

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih 

berarti bagi penerimanya. Data adalah kenyataan yang menggambarkan 

kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian adalah sesuatu yang 

terjadi pada saat tertentu (Kadir, 2003).  

3. Pengertian Sistem Informasi  

Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan 

memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk 

mengendalikan organisasi (Ladjamudin, 2005). Komponen prosedur dalam 

Sistem Informasi berkaitan dengan prosedur manual dan prosedur berbasis 

komputer serta standar untuk mengolah data menjadi informasi yang 
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berguna. Suatu prosedur adalah urutan langkah yang dilakukan untuk 

menyelesaikan satu atau lebih aktifitas pengolahan informasi. Pengolahan 

informasi ini dapat dikerjakan dengan pengguna, atau kombinasi pengguna 

dan staff TI. Suatu bisnis terdiri dari berbagai macam prosedur yang 

digabungkan secara logis untuk membentuk suatu sistem. Sebagai contoh 

sistem yang umumnya ada dalam suatu organisasi adalah sistem 

penggajian, personalia, akuntansi, dan gudang. 

4. Pengertian Web 

Website adalah keseluruhan halaman web yang terdapat dalam 

sebuah domain yang mengandung informasi. (Yuhefizar, dkk. 2010). 

Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server 

web yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan 

wilayah lokal (LAN) melalui alamat Internet yang dikenali sebagai URL. 

Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di Internet disebut 

pula sebagai World Wide Web atau lebih dikenal dengan singkatan WWW. 

Meskipun setidaknya halaman beranda situs Internet umumnya dapat 

diakses publik secara bebas, pada praktiknya tidak semua situs 

memberikan kebebasan bagi publik untuk mengaksesnya, beberapa situs 

web mewajibkan pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai 

anggota, atau bahkan meminta pembayaran untuk dapat menjadi aggota 

untuk dapat mengakses isi yang terdapat dalam situs web tersebut, 

misalnya situs-situs yang menampilkan pornografi, situs-situs berita, 

layanan surel (e-mail), dan lain-lain. Pembatasan-pembatasan ini 

umumnya dilakukan karena alasan keamanan, menghormati privasi, atau 

karena tujuan komersial tertentu. Sebuah halaman web merupakan berkas 

yang ditulis sebagai berkas teks biasa (plain text) yang diatur dan 

dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi-instruksi berbasis 

HTML atau XHTML, kadang-kadang pula disisipi dengan sekelumit 

bahasa skrip. Berkas tersebut kemudian diterjemahkan oleh peramban web 

dan ditampilkan seperti layaknya sebuah halaman pada monitor komputer. 

Halaman-halaman web tersebut diakses oleh pengguna melalui protokol 

komunikasi jaringan yang disebut sebagai HTTP, sebagai tambahan untuk 
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meningkatkan aspek keamanan dan aspek privasi yang lebih baik, situs 

web dapat pula mengimplementasikan mekanisme pengaksesan melalui 

protokol HTTPS. 

5. PHP  

PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor. Ia merupakan bahasa 

berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. 

Hasilnyalah yang dikirim ke klien, tempat pemakai menggunakan browser. 

(Janner, 2007). Beberapa kelebihan PHP dari bahasa pemrograman web, 

antara lain: 

a. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 

b. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana - mana 

dari mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi 

yang relatif mudah. 

c. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis - milis 

dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

d. Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling 

mudah karena memiliki referensi yang banyak. 

e. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai 

mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara 

runtime melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-

perintah system. 

 

C. LANDASAN TEORI 

1. Konsep Dasar Penyewaan  

Pengertian  sewa  menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  adalah  

pemakaian  sesuatu dengan membayar uang sewa, uang yang dibayarkan 

karena memakai atau meminjamkan  sesuatu,  yang  boleh  pakai  dengan  

membayar  uang  dengan  uang.Sedangkan pengertian penyewaan adalah 

proses, cara, pembuatan menyewa atau menyewakan.  Yang  dimaksud  

dengan  sewa,  yaitu  balas  jasa  atas  sewa  ruang ruangan dalam keadaan 
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kosong yang dapat ditagih dimuka (pada awal pemakaian mobil) atau 

dibelakang, sesuai dengan kontrak (perjanjian). 

2. Pengertian Sistem Informasi Penyewaan Mobil 

Dalam kegiatan suatu perusahaan, baik itu perusahaan kecil 

menengah  maupun perusahaan besar. Pada umunnya  memerlukan  

sistem informasi  penyewaan mobil yang efisien dan efektif. Penyewaan  

mobil merupakan   salah satu cara untuk mendukung proses bisnis dari 

suatu perusahan   khususnya  perusahan   yang   bergerak   di   bidang   

jasa   trasportasi. Secara klasik penyewaan mobil merupakan proses 

permintaan (requisition),pengelompokkan (classifying),  order  pembelian 

(purchase  order),  penerimaan (receiving) dan pelaporan (reporting) dari 

kegiatan penyewaan mobil. 

3. Pengertian aplikasi berbasis web 

Pengertian aplikasi  berbasis  web adalah Aplikasi  sisi  server  

(server side) yang menggunakan  standar  http  dan menggunakan  

browser  untuk  menggunakan  aplikasi. Termasuk didalamnya teknologi 

php, asp dan lainnya. Aplikasi berbasis web dibangun diatas HTTP. HTTP 

merupakan salah satu protokol yang berjalan diatas tcp/ip (protokol 

internet). HTTP adalah protokol yang stateless, web server  hanya  

memberikan  informasi  yang diminta, setelah itu koneksi diputus. 

Layanan informasi ini disediakan oleh  web server dan diakses oleh web 

browser. 

4. Bagan Alir Diagram 

Bagan alir (flowchart) adalah bagan-bagan yang mempunyai arus 

yang menggambarkan langkah-langkah penyesuaian suatu masalah.  

Beberapa  simbol  yang  digunakan dalam  bagan  alir  dokumen   adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Bagan Alir 

 

5. Perancangan Basis Data 

Entity  Relational  Database  (ERD)  adalah  suatu  model  jaringan  

yang menggunakan susunan data yang  disimpan  dalam  sistem  secara  

abstrak.  Jadi, jelaslah bahwa erd ini berbeda dengan dfd yang merupakan 

suatu model jaringan fungsi   yang  akan  dilaksanakan  oleh  sistem,  

sedangkan  erd merupakan model jaringan data yang menekankan pada 

struktur-struktur dan relationship data. Elemen-elemen ERD adalah 

sebagai berikut: 

a.  Entity 

Pada  erd,  entity  digambarkan  dengan  sebuah  bentuk  persegi  

panjang.  Entity adalah  sesuatu  apa  saja  yang  ada  di  dalam  
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sistem,  nyata  maupun  abstrak dimana data tersimpan atau dimana 

terdapat data. Entitas diberi nama dengan kata  benda  dan  dapat  

dikelompokkan  dalam  empat  jenis  nama  yaitu  orang, benda, 

lokasi dan kejadian. 

b.  Relationship 

Pada erd, relationship dapat digambarkan dengan sebuah belah 

ketupat. Pada umumnya  penghubung  diberi  nama  dengan  kata  

kerja  dasar,  sehingga memudahkan untuk membaca relasinya.  

c.   Derajat Relationship (Relationship Degree) 

 Relationship degree atau derajat relationship adalah jumlah entitas 

yang berpartisipasi dalam satu relationship. 

d.   Atribut 

Atribut  adalah  sifat  atau  karakteristik  dari  tiap  entitas  maupun  

tiap relationshipnya.  Maksudnya,  atribut  adalah  sesuatu  yang  

menjelaskan  apa sebenarnya  yang  dimaksud  entitas  maupun  

relationship,  sehingga  sering dikatakan  atribut  adalah  elemen  

dari  setiap  entitas  dan  relationship.  Dalam atribut  terdapat  

atribut  value  atau  nilai  yang  merupakan  suatu  occurrence 

tertentu  dari  sebuah  atribut  dalam  entitas  dan  relationship. Ada  

dua  jenis atribut nilai yaitu : 

1. Identifier (key) 

Identifier  digunakan  untuk  menentukan  suatu  entitas  

secara  unik (primary key). 

2. Descriptor (nonkey atribut) 

Descriptor digunakan untuk menspesifikasikan karakteristik 

dari suatu entity yang tidak unik. 
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e.  Kardinalitas Relasi 

kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum tupel yang 

dapat berelasi dengan  entitas  pada  entitas  yang  lain. Terdapat  3  

macam  kardinalitas  relasi yaitu sebagai berikut : 

1. One to One 

Tingkat  hubungan  ini  menunjukkan  hubungan  satu  ke  

satu,  dinyatakan dengan  satu  kejadian  pada  entitas  

pertama,  dan  hanya  mempunyai  satu hubungan dengan 

satu kejadian pada entitas yang kedua dan sebaliknya. 

2. One to Many atau Many to One 

Tingkat  hubungan  satu  ke  banyak  adalah  sama  dengan  

banyak  ke  satu, tergantung dari arah mana hubungan 

tersebut dilihat. Untuk satu kejadian pada   entitas  yang  

pertama  dapat  mempunyai  banyak  hubungan  dengan 

kejadian  pada  entitas  yang  kedua.  Sebaliknya,  satu  

kejadian  pada  entitas yang kedua hanya dapat mempunyai 

satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang 

pertama. 

3. Many to Many 

Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi jika tiap 

kejadian pada sebuah entitas akan mempunyai banyak 

hubungan dengan kejadian pada entitas lainnya, dilihat dari 

sisi entitas yang pertama maupun dilihat dari sisi yang 

kedua. 
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 BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

A. Analisis Sistem 

1. Analisis Sistem Berjalan 

Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari  prosedur-prosedur  

yang  saling berhubungan,  berkumpul  bersama-sama untuk  melakukan  

kegiatan  atau menyelesaikan  suatu  sasaran  tertentu . Sedangan  analisis  

sistem  merupakan penguraian  dari  suatu  sistem  yang  utuh kedalam 

bagian-bagian komponennya dengan maksud  untuk  mengidentifikasikan  

dan mengevaluasi  permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan  yang  

terjadi  dari kebutuhan  yang diharapkan  sehingga  dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikannya. 

Dari analisis sistem yang ada saat ini masih ditemukan beberapa 

kelemahan, diantaranya  adalah proses pencatatan data transaksi yang 

masih dicatat kedalam buku sehingga sering terjadi kesalahan maupun 

kehilangan data- data. Selain itu proses perhitungan yang masih lambat 

karena harus melihat daftar tarif sewa mobil yang berbeda. 

Sistem  lama  jasa  penyewaan  mobil  yang  terdapat  pada  Rental 

mobil Lintang Flash,  masih  menggunakan  sistem  secara  manual.  

Adapun  sistemnya dapat dilakukan dengan sebagai berikut : 

 Prosedur Jasa pemesanan dan penyewaan mobil 

a. Staff  mengeluarkan  formulir  pemesanan  untuk  diberikan  kepada 

custumer. 

b. Sebelum  custumer  mengisi  formulir  pemesanan  tersebut,  custumer 

memilih  mobil  yang  akan  disewa  dan  staff  melakukan  pengecekan 

apakah  mobil  yang  akan  disewa  tersebut  apakah  telah  dipesan  

oleh pelanggan lain atau belum. 

c. Setelah  mobil  yang  akan  disewa  ada,  selanjutnya  custumer  memilih 

menggunakan jasa supir atau tidak. 
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d. Setelah  mobil  yang  akan  disewa  ada,  selanjutnya  custumer  

memilih supir  yang  diinginkannya,  kemudian  bagian  administrasi  

melakukan pengecekan status supir tersebut apakah ada atau tidak. 

e. Jika supir ada dan  custumer  tidak ingin menggunakan jasa supir maka 

selanjutnya custumer mengisi formulir pemesanan.  

f. Administrasi  melakukan  pengecekan  formulir  pemesanan  untuk 

memastikan formulir tersebut terisi data dengan lengkap atau tidak. 

g. Setelah  formulir  pemesanan  teisi  data  dengan  lengkap,  maka 

administrasi  akan  menyimpan  formulir  pemesanan  tersebut  sebagai 

arsip. 

Berikut adalah rancangan aliran pemesanan sewa mobil saat ini : 
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Gambar 3.1 Flowchart Sistem Berjalan 

 

2. Hasil Analisis Sistem Berjalan 

Apabila dianalisa lebih dalam, sebenarnya banyak  kendala  yang 

dihadapi  oleh  pihak  rental  bila pemesanan masih dilakukan  secara 

manual.  Pertama,  tenaga  kerja atau staf  harus  terus menerus  berada  di  

tempat  untuk menangani  pemesanan. Jika  staf  tersebut  tidak  berada  di  

tempat  atau sudah  di  luar  jam  kerja  akibatnya, bila  ada  pelanggan  

yang  ingin melakukan  reservasi  via  telephone maka  akan  membuat  

pemesanan terpaksa  harus  tertunda.  Kedua, walaupun  pelanggan  

berhasil menelpon, ketersediaan mobil belum tentu  ada.  Informasi  

ketersediaan mobil  rental  tidak  tersalur  dengan cepat  ke  pelanggan.  
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Ketiga,  ketika pelanggan  menelepon  untuk pemesanan, staf  juga perlu 

memeriksa buku pemesanan secara manual dan hal tersebut membutuhkan  

waktu  yang  tidak sebentar  jika  mobil  yang  dimiliki cukup  banyak.  

Kesalahan  yang  di sebabkan  oleh  manusia  (human error)  juga  dapat  

terjadi  dalam pemeriksaan dan pencatatan tersebut, apalagi  jika  ada  

pembatalan pemesanan, sehingga  ketika  tamu lain  yang  sudah  

melakukan pemesanan  datang  menyebabkan mobil  tidak  tersedia  dan  

sebaliknya. Keempat, pihak manajemen rental juga sulit untuk  

menghitung pendapatan,  melihat  daftar pelanggan,  daftar  mobil,  dan  

lain - lain.  Semuanya  harus  dilakukan  dan dikelola secara manual, untuk 

jangka panjang  hal  tersebut  akan mempengaruhi  perkembangan  rental 

ke depannya. 

Dari masalah-masalah tersebut terdapat solusi dari kelemahan sistem 

saat ini yaitu dengan membuat program sistem informasi penyewaan 

mobil yang baru, sehingga dapat membantu dan memudahkan dalam hal 

penginputan dan penyimpanan semua data transaksi, memberikan 

kemudahan dalam pembuatan laporan maupun pembuatan nota transaksi. 

Tampilan sistem informasi ini juga dibuat sederhana tapi menarik agar 

memudahkan pengguna untuk mengoperasikan sistem yang baru ini. 

 

B. Perancangan Sistem 

Analisis  perancangan sistem  adalah analisis  yang  difokuskan  dan  

dibutuhkan  untuk pengolahan database operator yang bertujuan  untuk 

mengotomatiskan sistem, yang  semula  berupa sistem  manual  menjadi  

sistem  yang  berjalan secara otomatis pada saat melakukan transaksi di 

Rental Mobil  Lintang Flash. Kebutuhan ini mengacu kepada  kebutuhan 

bisnis, seperti otomatisasi  pemasaran,  peminjaman,  dan  pelayanan.  

Proses  bisnis  yang diharapkan  pada  Rental  Mobil  Lintang Flash  ini  

dapat  diterapkan  ke  dalam  suatu  aplikasi,  yaitu  aplikasi  yang  berupa  

sistem informasi berbasis web sehingga dapat  memberikan  pelayanan  

kepada  pelanggan terutama membantu admin  dalam melakukan 



16 

 

pekerjaan. Berikut ini adalah gambaran flowchart sistem informasi rental 

mobil yang akan dibuat saat ini : 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart Rental Mobil 
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1. Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah diagram yang mencakup masukan-

masukan dasar, sistem umum dan keluaran, diagram ini merupakan 

tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya memuat satu 

proses, menunjukan sistem secara keseluruhan, diagram tersebut tidak 

memuat penyimpanan dan penggambaran aliran data yang sederhana, 

proses tersebut diberi nomor nol.  

Dari analisis yang dilakukan maka diperoleh perancangan diagram 

konteks yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Konteks 

 

Pada gambar 3.3 Diagram konteks diatas terdapat 2 entitas yaitu 

penyewa dan admin. Penyewa akan menyerahkan data diri yang 

kemudian akan diterima oleh admin. Admin akan menginputkan data  

– data kedalam sistem dan penyewa akan menerima tanda bukti 

berupa nota pembayaran. 

2. DFD Level 0 

Data Flow Diagram atau sering disingkat DFD adalah 

perangkat-perangkat analisis dan perancangan yang terstruktur 

sehingga memungkinkan penganalis sistem memahami sistem dan 

subsistem secara visual sebagai suatu rangkaian aliran data yang saling 

berkaitan. merupakan satu lingkaran besar  yang mewakili lingkaran-

lingkaran kecil yang ada di dalamnya.  Fungsi dari Data Flow Diagram 

adalah : 

a. Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang 

memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem 

sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu 

Pemilik 



18 

 

sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun 

komputerisasi. 

b. DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering 

digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian 

yang lebih penting dan kompleks dari pada data yang dimanipulasi 

oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model 

yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. 

c. DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi 

pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk 

penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah 

dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun 

pembuat program. 

DFD level 0 Merupakan pemecahan dari diagram Konteks ke diagram 

Nol. di dalam diagram ini memuat penyimpanan data. Berdasarkan 

DFD Konteks yang digambarkan diatas maka dapat dijabarkan lagi 

menjadi DFD level 0. Berikut adalah gambar DFD level 0 : 
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Gambar 3.4 DFD Level 0 

 

Pada gambar 3.4 DFD level 0 diatas dijelaskan bahwa penyewa 

memberikan data diri kepada admin untuk kemudian diinputkan data 

penyewa, kemudian admin memberikan informasi data mobil. Data 

penyewa dan data mobil di masukkan ke database masing – masing. 

Setelah proses input data selesai kemudian masuk ke proses transaksi 

penyewaan. Data yang dibutuhkan dalam proses transaksi yaitu data 

mobil dan data penyewa yang diambil dari database mobil dan 
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penyewa. Setelah selesai proses transaksi, outputnya berupa data 

pinjam yang di simpan di database pinjam dan kemudian memberikan 

info data pinjam kepada admin. Setelah mobil selesai disewa 

kemudian masuk ke proses pengembalian. Data diambil dan di cek 

pada data pinjam setelah data sama outputnya yaitu data kembali yang 

akan disimpan ke database kembali dan dilaporkan ke admin. Setelah 

itu masuk ke data laporan untuk melaporkan data kepada pemilik 

rental. Pada proses laporan semua data diambil dari database 

penyewa, mobil, pinjam dan kembali untuk dilaporkan kepada pemilik 

rental. 

3. ERD 

ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan 

antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang 

mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur 

data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan 

beberapa notasi dan simbol. ERD untuk rancangan sistem rental yang 

akan dibuat dapat digambarkan sebagai berikut :    
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Gambar 3.5 ERD 

 

Keterangan : 

1. Atribut yang ada pada Operator adalah password, username dan 

user_Id. 

2. Atribut yang ada pada sewa adalah kendaraan, pelanggan, biaya, 

DP dan pelunasan. 

3. Atribut yang ada pada pelanggan adalah pelanggan_id, no_id, 

jenis_kelamin, alamat dan telepon. 

4. Atribut yang ada pada kendaraan adalah merk, jenis, warna, 

data_kendaraan dan harga. 

 

4. Struktur database 

Perancangan struktur database sistem informasi rental mobil 

adalah sebagai berikut : 
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a. Tabel Operator 

 

Tabel 3.1 Tabel Operator 

 

No nama field type length keterangan 

1 user_id varchar 11 primary key 

2 username varchar 11 
 

3 password varchar 10 
 

 

b. Tabel Pelanggan 

 

Tabel 3.2 Tabel Pelanggan 

 

No Nama Field type length keterangan 

1 pelanggan_id varchar 10 primary key 

2 nama varchar 200 nama 

3 jenis_kelamin varchar 50 jenis 

kelamin 

4 alamat varchar 200 alamat 

5 telepon integer 50 no telepon 

 

b. Tabel Kendaraan 

 

Tabel 3.3 Tabel Kendaraan 

No nama field type length keterangan 

1 data_kendaraan varchar 50 primary key 

2 jenis varchar 50 jenis mobil 

3 warna varchar 50 warna mobil 

4 merk varchar 50 merk 

kendaraan 

5 harga integer 200 harga sewa 
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c. Tabel Sewa 

 

Tabel 3.4 Tabel Sewa 

 

No nama field type length keterangan 

1 sewa_id varchar 11 primary key 

2 pelanggan varchar 50 foreign key 

3 kendaraan varchar 50 foreign key 

4 biaya integer 50 biaya sewa 

5 DP integer 50 down 

payment 

6 pelunasan integer 50 pelunasan 

sewa 
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5. Relasi Antar Tabel 

 

pelanggan 

pelanggan_id* 

nama 

jenis_kelamin 

alamat 

telepon 

 

 

Mobil 

data_kendaraan* 

jenis 

warna 

merk 

harga 

 

 

Sewa 

sewa_id* 

pelanggan** 

kendaraan** 

User_id** 

biaya 

DP 

pelunasan 

 

  Keterangan :  *    Primary key 

    **  Foreign key 

Gambar 3.6 Relasi Antar Tabel 

 

 

Operator 

user_id* 

username 

password 
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C. Perancangan Interface 

Perancangan interface atau antar muka menggambarkan desain awal 

dari aplikasi yang akan dibuat, adapun rancangannya sebagai berikut : 

1. Form Login 

 

Gambar 3.7 Form Login 

Form Login berguna untuk membuka form menu utama dengan 

memasukkan username dan password yang telah terdaftar dalam 

database. Menu log in ini digunakan untuk memberikan keamanan 

data sehingga tidak sembarang orang bisa memanipulasi data. 

 

2. Menu utama 

 

Gambar 3.8 Menu Utama 
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Menu Form utama berisi tentang profil perusahaan rental mobil 

Lintang Flash, form master data dan form peminjaman-pengembalian. 

 

3. Form Master Data 

 

 

Gambar 3.9 Form Master Data 

 

Menu Form master data digunakan untuk menginputkan data – data 

yang telah ada, diantaranya lokasi, data kendaraan, pengemudi dan 

data pelanggan. 
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4. Form Peminjaman – Pengembalian 

 

 

Gambar 3.10 Form Peminjaman - Pengembalian 

 

Form peminjaman – pengembalian digunakan untuk menginputkan 

data–data transaksi yang telah ada diantaranya  data peminjaman, data 

pengembalian dan transaksi. 
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5. Form Transaksi Peminjaman 

 

 

Gambar 3.11 Form Peminjaman 

 

Pada gambar 3.11 form peminjaman digumakan untuk menginputkan 

semua data–data transaksi peminjaman atau penyewaan. 
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6. Form Transaksi Pengembalian 

 

 

 

Gambar 3.12 Form Pengembalian 

 

Pada gambar 3.12 form pengembalian digunakan untuk menginputkan 

semua data–data transaksi pengembalian. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  58 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil implementasi, pengujian dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya dalam laporan tugas akhir ini maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil dari perancangan berupa aplikasi sistem informasi penyewaan 

rental mobil berbasis web.  

2. Sistem informasi penyewaan rental mobil ini berisi aplikasi 

pengolahan data mobil, pengolahan data penyewa dan disertai proses 

data transaksi penyewaan yang sudah otomatis atau terkomputerisasi.  

3. Adanya system informasi penyewaan mobil ini dapat mempermudah 

pemilik rental mobil dalam pengecekan penyewaan data sewa dan 

membantu dalam penyimpanan dan pengolahan data penyewa. 

B. Saran 

Berdasarkan evaluasi terhadap proses dan hasil dari Perancangan 

Sistem Informasi Rental Mobil  Bebasis Web ini, maka saran-saran untuk 

pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut :  

1. Sistem Informasi Rental Mobil yang dibuat ini masih sebatas 

pemesanan belum termasuk sistem pembayaran online, maka dalam 

pengembangan sistem selanjutnya diharapkan dapat membuat sistem 

transaksi pemesanan beserta pembayaran secara online menggunakan 

kartu kredit. 

2. Sistem Informasi Rental Mobil ini perlu melakukan update dari segi 

tampilan, fitur dan juga fasilitas seiring dengan bekembangnya 

teknologi informasi dan juga kebutuhan masyarakat akan pentingnya 

informasi yang cepat, serta menjadi lebih menarik dan lengkap. 
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